การประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครัง้ ที่ 27
ชิงโล่ พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
***************************
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ นิสิต/นักศึกษา ได้ มีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล
2. เพื่อให้ นิสิต/นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์งานด้ านการตลาดที่นอกเหนือตาราเรี ยน
3. เพื่อให้ นิสิต/นักศึกษา นาความรู้ที่ได้ จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ ในการวางแผนการตลาดและ
พร้ อมที่จะเป็ นนักการตลาดที่ดีในอนาคต
4. เพื่อฝึ กให้ นิสิต/นักศึกษา มีการวางแผนการทางานอย่างมีระบบ ทางานเป็ นทีม รู้จกั ศึกษาค้ นคว้ า
หาข้ อมูล
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าประกวดแผนการตลาด
1. จะต้ องเป็ นนิสิต-นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายในประเทศ
ระดับชันปี
้ ที่ 3-4 (อนุโลมให้ มีสมาชิกในทีมเป็ นชันปี
้ ที่ 2 ได้ ไม่เกิน 40 % ของจานวนคนในทีม)
2. สมาชิกในกลุม่ จะต้ องมาจากสถาบันเดียวกันซึง่ กาหนดไว้ ทีมละตังแต่
้ 3-10 คน จะเป็ นนักศึกษาสาขา
การตลาดหรื อสาขาวิชาอื่นก็ได้ แต่ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยมีคณาจารย์ในสถาบันนัน้ ๆ เป็ นผู้เซ็นรับรอง
รางวัลสาหรั บผู้ชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ

- โล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้ อมทุนการศึกษา 130,000 บาท และวุฒิบตั ร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

- ทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้ อมวุฒิบตั ร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

- ทุนการศึกษา 55,000 บาท พร้ อมวุฒิบตั ร

รางวัลชมเชย 4 รางวัล

- ทุนการศึกษารางวัลละ 40,000 บาท พร้ อมวุฒิบตั ร

รางวัล The Best Idea

- ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท พร้ อมวุฒิบตั ร

รางวัล The Best Support

- ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท

รางวัล Creative Award

- ทุนการศึกษา 10,000 บาท

รางวัลสาหรับอาจารย์ ท่ ปี รึกษาทีมชนะเลิศ - 20,000 บาท

กาหนดการ
หัวข้ อ

ระยะเวลา
1 – 31 มกราคม 2561
31 มกราคม 2561 เวลา 12.00 – 17.00 น.
1 กุมภาพันธ์ 2561 – 3 มีนาคม 2561
1 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
28 มีนาคม 2561
2 เมษายน 2561
19 เมษายน 2561
20 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
26 เมษายน 2561 เวลา 12.00 – 18.00 น.
27 เมษายน 2561 เวลา 12.00 – 17.00 น.

ระยะเวลาการรับสมัคร
ประชุมชี ้แจงโจทย์และรายละเอียดการทาแผน
ส่งผลงานด้ วยตนเองที่สมาคมการตลาดฯ
ส่งผลงานทางไปรษณีย์ (EMS)
ประกาศผลการตัดสิน 50 ทีม
ประกาศผลการตัดสิน 14 ทีม
ประกาศผลการตัดสิน 7 ทีม
ประชุมผู้เข้ ารอบ 7 ทีมสุดท้ าย
นาเสนอผลงานผู้เข้ ารอบ 7 ทีมสุดท้ าย
พิธีประกาศผล และมอบรางวัล
**หมายเหตุ : สามารถเข้ าไปดูผลการตัดสินต่างๆได้ ที่
www.marketingthai.or.th และ www.facebook.com/smartjmat
ช่ องทางการสมัคร
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://form.jotform.me/12ichy/J-MAT-Award-27th

ผลงานและเอกสารที่ต้องส่ ง
ส่งแผนงานจานวน 6 ชุด (เป็ นฉบับจริง 2 ชุด สาเนา 4 ชุด) และเอกสารแนบเพิ่มเติม ดังนี ้
 Print ใบตอบรับการสมัครจาก E-mail โดยให้ หวั หน้ าทีมและอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม จานวน 1 ฉบับ
 CD บันทึกแผนงานจานวน 2 แผ่น
 สาเนาบัตรนักศึกษาของสมาชิกทุกคน พร้ อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องคนละ 1 ชุด
 สาเนา BookBank ที่มีเลขที่บญ
ั ชีธนาคาร ของหัวหน้ าทีม
ช่ องทางการส่ งผลงาน
สามารถส่งผลงานได้ 2 ช่องทางคือ
1. นาส่งด้ วยตนเองระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 3 มีนาคม 2561
ณ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย อาคารลุมพินีทาวเวอร์ โทรศัพท์ 0 2679 7360-3 เวลา 10.00 – 16.00 น.
2. ทางไปรษณีย์(EMS) ระหว่างวันที่ 1 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตามที่อยูน่ ี ้
โครงการประกวดแผนการตลาด (J-MAT Award) ครัง้ ที่ 27
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 14 เลขที่ 1168/21 ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพ 10120
**หมายเหตุ : ผลงานที่สง่ ทางไปรษณีย์จะต้ องมาถึงสมาคมฯ ภายในวันสุดท้ ายที่นาส่งแผนด้ วยตนเอง

